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Oman sydämen puhdistumisen 
kautta meillä on paras ja nopein 
väylä henkiseen kehittymiseen 

ihmisinä. Itsensä armahtaminen, hyväk-
syminen ja itsensä rakastaminen luovat 
uuden todellisuuden elämäämme – sel-
laisen, joka tuntuu omalta ja joka innos-
taa tarttumaan toimeen; tämä on minua 
varten. Jokaisella ihmisellä on käytettävis-
sään luomisen voimaa, kun sen tiellä ole-
vat esteet poistetaan.

Sydämen rakkauden avulla saamme 
yhteyden Korkeimpaan Itseemme, sisäi-
seen valoomme ja Jumalaan, koska olem-
me ehdottoman rakkauden oppilaita. Kun 
näet itsesi Kristuksen silmin, näet myös 
veljesi ja sisaresi rakkauden valossa. Mitä 
korkeampi oma värähtelytaajuus on, sitä 
terveempi on ihminen ja sitä helpompi on 
elää rakkaudessa.  

Oppaina ja tuen antajina meillä on 
käytettävissä omat erilaisiin tehtäviin-
sä erikoistuneet enkelit, arkkienkelit, va-
lo-olennot sekä ylösnousseet Mestarit, 
jotka ovat valaistuneet ihmiselämässä. 
Tarvitaan kuitenkin tahtoa antautua oh-
jaukseen. 

Enkelin pyytäminen avuksi on hel-
poin tapa toimia. Enkelit ovat jumaluu-
den viestintuojia ja toimivat Kristus-
tietoisuuden, Kaikkiallisen Kristuksen 
ehdottoman rakkauden alaisuudessa. Ne 
vuodattavat, luovat ja pitävät yllä jatkuvaa 
valon virtausta erilaisissa valoverkostoissa 
yhdessä muun valomaailman kanssa. En-
keleillä on suuri kyky parantaa, harmoni-
soida ja vapauttaa myös kielteistä energiaa 

luvan saatuaan. Valoenergia ohjautuu en-
kelien kautta jokaiselle yksilöllisesti aina 
oikealla tavalla. Koska kehon viisaus tie-
tää mitä se tänään tarvitsee.

Tulevaisuuden ihmisyys maapallolla 
lepää paljolti sen varassa, missä määrin 
ihminen tietoisesti ja sydämellään omak-
suu arkielämäänsä 12 säteen luomisen 
voimaa ja viisautta. 12 sädettä on 

Kristustietoisuuden rakkauden valon 
luoma ja ylläpitämä voima, joka vaikuttaa 
koko maailmankaikkeudessa. Se ilmentää 
myös niitä ominaisuuksia, mitä ihminen 
kehittyäkseen tarvitsee. Näistä uusim-
mat viisi sädettä 8-12 säteilevät aikaisem-
paa korkeampaa värähdettä, kuten puh-
distuminen, ilo, kiitollisuus, palvelu. Ne 
ovat voimistuneet viime vuosina ja liitty-
vät myös juuri sydämen parantumiseen ja 
avautumiseen.

Sydämellä 
luomisen voima

SINIKKA JUNTURA

Mitä on ihminen? Aristoteleen 
mukaan ihmisenä olemiseen 
liittyy yhteisöllisyys ja Desscar-

tesin mukaan ajattelu, järjen käyttökyky. 
Hegelille ja Snellmanille ihmisen tavoit-
teena on henkinen kasvu, tietoisuuden ta-
son kohoaminen  ajattelun avulla.

Hegeliläis-snellmanilaisessa filosofi-
assa maailmanhistoria on kehitystä kohti 
hyvää ja parempaa maailmaa. Maailman-
henki, Jumala, Kaitselmus, Absoluutti ma-
nifestoituu siinä oman ideansa mukaisesti. 
Kaikki on Jumalasta. Maailmanhengen tah-
to todellistuu kansallisvaltioissa. Puhumme 
tänä päivänä myös Euroopan hengestä, joka 
manifestoituu vastaavalla tavalla kuin maa-
ilmanhenki kansallisvaltioiden  keskinäises-
sä vuorovaikutuksessa ja jonka todellistu-
minen voidaan ymmärtää maailmanhengen 
manifestoitumista edeltävänä vaiheena.

Snellmanille humaniteetti, ihmisyys 
on toinen sivistykselle annettu merkitys. 
Ja ihmiselle korkein humaniteetti on hä-
nen oman aikansa humaniteetti. Nykyisen 
sukupolven korkein sivistys on korkein 
askelma minkä ihmiskunta on saavutta-
nut. Oman ajan ja sen hengen tuntemi-
nen on ensimmäinen sivistykselle asetet-
tu vaatimus.

Ajattelun ja yhteisöllisyyden merkitys 
lisääntyy tulevaisuudessa

Tulevaisuuden ihmisen ymmärrys ajat-
telun merkityksestä henkiselle kasvulle 
lisääntyy, kun ajatteluamme ohjaa ihmi-
sen korkeampi minä (sielutietoisuus). 
Silloin järki ja tunteet toimivat yhdessä 
järjen ollessa  olemuksellista, jumalallista 
järkeä ja tunteiden ollessa positiivisiksi 
jalostuneita. Silloin ajattelumme pystyy 
mm  erottamaan oleellisen epäoleellises-
ta ja tiedostamaan maailmantapahtumien 
sisäiset, vain ajattelun avulla tavoitettavat 
syy- ja seuraussuhteet. 

Opittuamme aineen maailmassa työtä 
tehdessämme tiedostamaan omat vahvuu-

temme, oman ideaalimme voimme sielu-
tietoisuudessa aloittaa sen todellistamisen, 
jolloin eheytymisemme ja tajuntamme yk-
silöityminen voi alkaa. Tajuntamme yksi-
löidyttyä se voi yksilöllisyytensä säilyttäen 
aloittaa sulautumisensa kansallishenkeen 
ja edelleen Euroopan henkeen.    

Sielutietoisuudessa ajattelumme ja toi-
mintamme tavoitteeksi tulee yhteinen hyvä 
ryhmän edun sijaan. Se on mahdollista, 
kun altruismin lisääntyessä opimme kun-
nioittamaan erilaisia näkökulmia ja eri-
laisia ihmisiä, heidän ainutlaatuisuuttaan 
- ja ajattelun avulla luomaan erilaisista tie-
doista synteesin yhteiseksi hyväksi, yhtei-
sön parhaaksi.  Synteesi on mahdollinen 
kun ymmärrämme yhteisön historian sa-
moin kuin lähimmäisemme ja heidän nä-
kökulmansa olemuksellisen hengen ilmen-
tyminä. Kun meillä on yhteisön historiasta 
saatua tietoa tulevaisuuden suunnasta, us-
komme yhä positivisoituvan tulevaisuuden 
todellistumiseen on vahva. 

Ajanhenki – kansalaisten Eurooppa

Ihminen tulee Snellmanin mukaan osalli-
seksi ajanhengestä oman kansakuntansa si-
vistyksen välityksellä. Sen vuoksi hänen tu-
lee olla tietoinen kansakuntansa sivistyksen 
suhteesta toisten kansakuntien sivistykseen 
ja ihmiskunnan yleiseen kulttuuriin. 

Kansakunnan sivistys kehittyy sisäl-
täpäin, yksilöiden pyrkimyksestä siveel-
lisyyteen ja ulkoapäin, vuorovaikutuksessa 
ja yhteistyössä toisten kansakuntien kans-
sa. Kansallisen identiteetin toteuttamisessa 
kansallishengen tahdon mukaan jokaisella 
yhteisöllä ja jokaisella kansalaisella on oma 
ainutlaatuinen tehtävänsä kuten jokaisella 
kansakunnalla maailmanhistoriassa.

Vuosisatojen ajan Euroopassa on rau-
han säilyttämiseksi esitetty erilaisia suun-
nitelmia. Vasta Euroopan Unioniin, kan-
sallisvaltioiden vapaaehtoisen yhteistyön 
muotona sisältyy ajatus Euroopan hen-
gestä kansallistajuntojen ykseytenä, to-
sin potentiaalisena. Romano Guardinin 
sanoin Euroopan ”syntyminen” on mah-

dollista, kun jokainen kansakunta ajatte-
lee uudelleen historiansa ymmärtääkseen 
omasta menneisyydestään käsin tämän 
suuren hahmon kehittymisen. 

Tällä hetkellä keskustelu Euroopan tu-
levaisuudesta on ajankohtainen. Siihen on 
melko uutena asiana tullut mukaan ajatus 
kansalaisten Euroopasta tunnuslauseena 
”Moninaisuudessaan yhtenäinen”. Kansa-
laisten Euroopan idea ”sanoittaa” euroop-
palaiset ihmiset EU:n kehittäjiksi, se kan-
nustaa meitä löytämään Euroopan sielun 
itsestämme, Euroopan sielun, josta mm 
Angela Merkel on puhunut jo yli kym-
menen vuotta sitten.  

Euroopan sielu on suvaitsevaisuutta, jo-
hon tarvitaan järkeä ja sydäntä ja jolla voim-
me auttaa maailmassa hätää kärsiviä ihmi-
siä. Moninaisuuden mahdollistaa vapaus. 
Tarvitsemme ajattelun, yrittämisen, tieteen 
ja taiteen vapautta. Vapaus on vastuullista 
vapautta ja toisten vapautta, vapauden sal-
limista toisille samoin kuin itselle.

Tulevaisuudessa yhä useampi euroop-
palainen ymmärtää Euroopan historial-
lisen kehityksen osana ihmiskunnan ke-
hitystä ja tuntee oman maansa historian 
tiedostaen siinä kansallisen erityislaadun  
maansa laeissa ja tavoissa kansakunnan 
jäsenten ajattelussa todellistuvana  erityi-
senä kansallisuutena, ranskalaisena, sak-
salaisena, ruotsalaisena, suomalaisena.  
Kansallisten ajattelutapojen vastakkai-
suuksien kumoutuessa sielutietoisuudessa 
opimme kunnioittamaan niiden ainutlaa-
tuisuutta.  Silloin voimme ajattelun avulla 
luoda kansalliset näkökulmat yhdistävän 
synteesin yhteiseksi hyväksi, yhteisen Eu-
roopan tulevaisuuden hyväksi. 

Kansalaisten Euroopassa historian toi-
mijoita olemme me, eurooppalaiset. Vaik-
ka Euroopan historia on kansakuntien 
historiaa, se toteutuu kuitenkin meissä ja 
meidän kauttamme.  Maailma elää meissä 
ja me maailmassa.  Eurooppa olemme me, 
eurooppalaiset. Me, toinen toistemme ys-
tävinä ja Euroopan hengen kanssaluojina 
todellistamme yhdessä Euroopan yhä po-
sitivisoituvaa tulevaisuutta.
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Päätöskahvien yhteydessä

lisää keskusteluaikaa.

KEVÄTKONSERTTI
Huhti-toukokuussa

Maria Kamchilina-Larionov, piano
Oleg Larionov, alttoviulu

12-vuotias Maxim Larionov, viulu
Oopperalaulaja Juha Kotilainen

VIDEOESITYKSENÄ
NÄYTELMÄ:

KAKSI MAARIAA –
PUNAVALKOINEN SUKUKUNTA

osa 1
Koskettava näytelmä kertoo
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  Jokainen ajatus muuttaa ihmistä
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• Reikihoitoja, reikikursseja 1–3. Usuin alkuperäinen menetelmä.
• Meditaatiotunteja ja -kursseja, ryhmissä ja yksilökohtaisesti.
• Positiivisen ajattelun luennot ja seminaarit. Sopimuksen mukaan esim. tyky-tapahtumat.
• Erilaisten ruokavalioiden neuvontaa ja ohjausta.
• 5 tiibettiläistä -menetelmä. Menetelmä on energiataspainon ylläpitämiseen ja kehon
 toimintojen tehostamiseen. Kurssit alkavat Konsan Kartanossa sopimuksen mukaan.
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